
Buskerud travforbund 17.mars 2022

Takk  
Kjære alle sammen, først og fremst vil jeg si tusen takk for tilliten, jeg 
skal som nyvalgt forbundsleder gjøre alt hva jeg kan for å ivareta 
Buskerudstravets interesser. Veldig takknemlig for at jeg ikke skal 
gjøre dette alene, men at det er et styre med masse kompetanse og 
engasjement  som jeg gleder meg til å  samarbeidet med. 

Vil også si tusen takk til alle som hadde anledning til å være med på 
hestefesten vår på Tyrifjord hotell. Det ble et flott arrangement,  mye 
av æren for dette skal vår fantastiske forbundssekretær Hege Rokseth 
ha. Alle deltagerne og den gode stemningen skapte en fin ramme der 
våre to og firbente profiler ble hedret. Gratulerer så mye til både 
nominerte og vinnere! 

Status 
Her følger en liten statusrapport fra forbundet, både hva vi holder på 
med og det vi skal i gang med.

Drammen 

Prosessen rundt regulering ser nå ut til å komme på 
førstegangsbehandling på møte i april. Det er, som sikkert 
mange av dere har sett, noe støy rundt grunnnforhold og at 
naboer er skeptiske. Vi har fått utarbeidet mange rapporter  og 
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VIKTIG  

✦Lagledermøte i april. 
Endelig dato og sted 
kommer vi tilbake til.          

✦Til start samling 19. 
april på Myremoen. 
Gjelder to åringer og 
eldre.   

✦Til start samling 4.mai 
på Myremoen. Denne 
gangen er det 
åringenes tur.   

✦Har du informasjon 
som du tenker hadde 
vært flott å dele så ta 
kontakt med 
undertegnede på e-
post: 
anita.sonsteby@hotm
ail.com 

INFORMASJON 
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det er gjort flere undersøkelser av grunnen. Dette er hensyntatt i 
beregningen når området skal utvikles. Ingen av opplysningen 
som har kommet frem er derfor ukjente for oss og det er tatt 
med i beregningen når området er verdivurdert Det er også verd 
å merke seg at det er kommunen som eier reguleringsplanen, 
ikke travet. 

Vårt kompetente eiendomsstyre har jobbet meget godt og sikret 
oss gode utleieavtaler på banene med både nye og gamle 
leietakere. Dette er viktig for å sikre oss inntekter frem til et salg 
av området.

Myremoen  

Leif Arne jobber på så godt han kan med banen. Vi er som mange 
andre baner i en brytningsfase så banen kan  ha litt variabel kvalitet.  
Vi hadde møte med han på onsdag 16. mars og  satser på gode 
værforhold så perioden med dårlige forhold blir så kort som mulig. 
Leif Arne vil legge ut jevnlig informasjon på Facebook. Det er han som 
har kompetansen og derfor han som styrer hvordan og hva som skal 
gjøres for å få det best mulig. 

Jarlsberg Arena 

Vi arbeider med å få på plass og nominere våre kandidater inn i Arena 
styret. Det er viktig for oss at vi får riktig kompetanse  inn for å 
ivareta vår investering og de viktige beslutningene som skal tas 
fremover.  Vi ønsker en dialog med Vestfold og sammen regner vi med 
å få avholdt generalforsamling i Jarlsberg Arena i løpet av april der et 
nytt styre velges  

Med vennlig hilsen                                                                                                
Anita Sønsteby
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Nytt styre i 
Buskerud 
travforbund 

Anita Sønsteby, leder 
Arne Christian Rødøy, 
nestleder  
Mari Ann Skålien 
Pål Sem 
Erik Skaug 

Ronald Haug 1. vara 
Knut Helge Aalien 2. vara    
  

Til start 

Det var mange deltagere og 
stort engasjement da 
teorikvelden ble avholdt på 
Modum 9. mars. 

Takk til  Gunnar Gjerstad 
og Trygve Bjørge for sine 
innlegg, samt Wenche 
Bjølgerud og Hege Rokseth 
for deres innsats.
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